
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült Békés Város Képviselő-testületének 2012. december 20-án, a Városháza 

Kistermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott rendkívüli  n y í l t   üléséről.  

 

 

Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Dr. Pálmai Tamás alpolgármester, 

 Vámos László, Mészáros Sándor, Balázs László, Pocsaji Ildikó, 

 Mucsi András, Rácz Attila, Szalai László  képviselők  

 

 Tárnok Lászlóné jegyző  

 Dr. Farkas László aljegyző  

 Gál András Műszaki Osztály vezetője 

 Ilyés Péter közbeszerzési referens 

  

 

Az ülés kezdésének időpontja: 18.00 h 

 

Igazoltan távolmaradt:  Barkász Sándor és Koppné Dr. Hajdu Anikó képviselők 

 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Köszönti a megjelenteket, a képviselő-testület tagjait, az ülést 

megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselő-testület rendkívüli ülése határozatképes, mivel a 11 

képviselőből 9 képviselő jelen van. A mai rendkívüli ülés összehívását a meghívóban jelezték.  

 

Javasolja a meghívó szerint kiközölt napirend megtárgyalását azzal a kiegészítéssel, hogy 1. 

napirendi pontként bejelentések, egyebek tárgyalására kerüljön sor, amely pénzeszköz 

átcsoportosítással kapcsolatos.  

 

Mivel ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a napirendi 

javaslatot.  

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

409/2012. (XII. 20.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete a 2012. december 20-i 

rendkívüli ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:  

1. Bejelentések, egyebek 

2. Békés Város Polgármesteri Hivatala Alapító 

Okiratának módosítása, az önkormányzat 

létszámkeretének és a Képviselő-testület SZMSZ-

ének módosítása  

Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester 
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3. Gyermekétkeztetésre érkezett közbeszerzési ajánlatok 

bírálata 

Zárt ülésen 

Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

 

1. napirendi pont: Bejelentések, egyebek 
 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Felkéri a jegyzőt a bejelentés előterjesztésére. 

 

TÁRNOK LÁSZLÓNÉ jegyző: Költségvetési pénzeszköz átcsoportosításra tesz javaslatot. A 

költségvetésbe betervezett úszásoktatás, illetve a szabadidősport-tevékenység támogatásának 

fel nem használt összegéből 610.000,- Ft átcsoportosítást javasol a Dr. Hepp Ferenc 

Általános Iskola Diáksportjáért Alapítvány részére úszásoktatás és a felsős sportiskolai 

osztályok fejlesztésére, támogatására.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja 

az előterjesztett határozati javaslatot.   

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

410/2012. (XII. 20.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 

költségvetésbe betervezett úszásoktatás, illetve 

szabadidősport-tevékenység támogatásának fel nem 

használt összegéből 610.000,- Ft-ot átcsoportosít a Dr. 

Hepp Ferenc Általános Iskola Diáksportjáért Alapítvány 

részére úszásoktatás és a felsős sportiskolai osztályok 

fejlesztésére, támogatására. 

 

A képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét arra, 

hogy a fentiek szerint támogatásban részesített szervezettel 

szerződést kössön az 1. pontban megjelölt összeggel, azzal, 

hogy a támogatások felhasználásáról a támogatottnak 2013. 

december 31-ig kell írásos tájékoztató megküldésével 

elszámolnia, melynek elmaradása esetén – annak pótlásáig 

– az Önkormányzat minden további támogatást felfüggeszt. 

A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű 

felhasználása esetén a támogatott szervezetet visszafizetési 

kötelezettség terheli. 

A támogatás folyósításának feltétele a 2011. évi CLXXV. 

törvény 30. § (1) bekezdése szerint letétbe helyezett 

beszámoló. 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:   Izsó Gábor polgármester  
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2. napirendi pont: Békés Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának 

módosítása, az önkormányzat létszámkeretének és a képviselő-

testület SZMSZ-ének módosítása 

 

MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális 

Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és tárgyalásra alkalmasnak tartotta az 

előterjesztést. 

 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta, és 

egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztést. 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, elsőként szavazásra 

bocsátja az előterjesztett határozati javaslatokat.   

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

411/2012. (XII. 20.) határozata:  

 

I. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Békés Város Polgármesteri Hivatala 

216/2012. (VI.28) számú határozattal elfogadott alapító okiratának  

1. az 1. pontja helyébe az alábbi 1. pont lép:  

„1. Megnevezése:  

Békési Polgármesteri Hivatal”  

2. a 4. pontja helyébe az alábbi 4. pont lép: 

„4. Illetékességi területe: Békés város közigazgatási területe, az építésügyi hatósági 

feladatok tekintetében: Békési járás közigazgatási területe” 

3. a 7. pontja helyébe az alábbi szövegrész kerül: 

„Gazdálkodási besorolása:  önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 

      szerv 

 Számlavezető pénzintézet:  ERSTE BANK HUNGARY NYRT.  

      1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 

 Fizetési számlaszáma:   11600006-00000000-52888818  

Adó nyilvántartási száma:  15343006-2-04 

 KSH szám:    15343006-8411-325-04 

Törzsszám:    343006” 

4. a 9. pontja helyébe az alábbi szövegrész kerül:  

„ Vezetőjének megbízási rendje:  

   A jegyző kinevezése a Mhötv 82. §-a, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 

2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik. A település 

polgármestere - pályázat alapján határozott időre - nevezi ki a jegyzőt.” 

5. A 10. pont helyébe a következő szövegrész kerül: 

„A foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 

 Közszolgálati jogviszony, munkaviszony (munka törvénykönyve szerinti)” 

 

6. A 11. pont helyébe a következő szövegrész kerül. 

„Jogszabályban meghatározott közfeladata: 
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Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) 

bekezdésében meghatározott feladatok ellátása. Gondoskodik a helyi önkormányzat és 

a helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, 

gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok 

ellátásáról: 

 Államháztartási szakágazati besorolása: 

Helyi Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége: 

841105” 

 

7.  A 12. pont helyébe a következő szövegrész kerül: 

„Szakfeladat rend szerinti besorolása: 

 

Szakfeladat 

száma  

 

Megnevezés 

3812011 

 

Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése szállítása, 

átrakása 

5629201 Egyéb vendéglátás, konyha működtetése 

6800021 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

7110001 Építészmérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 

8411121 Önkormányzati jogalkotás 

8411141 Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 

8411151 Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 

8411161 Országos és helyi kisebbségi képviselőválasztáshoz kapcsolódó 

tevékenységek 

8411171 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenység 

8411181 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 

8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási 

tevékenysége 

8411331 Adó, illetékek kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 

8411691 
Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő tevékenység 

8411731 Statisztikai tevékenység 

8414031 Város- és községgazdálkodás 

8821111 Rendszeres szociális segély 

8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 

8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 

8821181 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 

8821191 Óvodáztatási támogatás 

8822011 Adósságkezelési támogatás 

9400001 Közösségi társadalmi tevékenységek 

 

 

8. A 13. pont helyébe a következő szövegrész kerül: 

„ Telephelyei: 

 

Helyrajzi szám Címe Neve 

2245/1 5630 Békés, Petőfi u. 2. Polgármesteri Hivatal 

2246 5630 Békés, Petőfi u. 4. Polgármesteri Hivatal 
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2245/2 5630 Békés, Piactér 3. Polgármesteri Hivatal 

2288/38 5630 Békés, Piactér 24. Békési Piac 

0329/3 Krisztina zug Gyepmesteri telep 

0329/2 Krisztina zug Dögtér 

 

II. A Polgármesteri Hivatal alapító okiratát módosító okiratot az alábbiak szerint fogadja el: 

 

„Békés Város Polgármesteri Hivatala 

alapító okiratát módosító okirat 
 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala Békés Város 

Önkormányzata Képviselő-testülete által 216/2012. 8VI. 28.) határozatával elfogadott alapító 

okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 

Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja:  

1. Az alapító okirat 1. pontja helyébe az alábbi 1. pont lép:  

„1. Megnevezése:  

Békési Polgármesteri Hivatal”  

2. Az alapító okirat 4. pontja helyébe az alábbi 4. pont lép: 

„4. Illetékességi területe: Békés város közigazgatási területe, az építésügyi hatósági 

feladatok tekintetében: Békési járás közigazgatási területe” 

3. Az alapító okirat 7. pontja helyébe az alábbi szövegrész kerül: 

„Gazdálkodási besorolása:  önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 

      szerv 

 Számlavezető pénzintézet:  ERSTE BANK HUNGARY NYRT.  

      1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 

 Fizetési számlaszáma:   11600006-00000000-52888818  

Adó nyilvántartási száma:  15343006-2-04 

 KSH szám:    15343006-8411-325-04 

Törzsszám:    343006” 

4. Az alapító okirat  9. pontja helyébe az alábbi szövegrész kerül:  

„ Vezetőjének megbízási rendje:  

   A jegyző kinevezése a Mhötv 82. §-a, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 

2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik. A település 

polgármestere - pályázat alapján határozott időre - nevezi ki a jegyzőt.” 

5. Az alapító okirat 10. pontja helyébe a következő szövegrész kerül: 

„A foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 

 Közszolgálati jogviszony, munkaviszony (munka törvénykönyve szerinti)” 

 

6. Az alapító okirat 11. pontja helyébe a következő szövegrész kerül. 

„Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) 

bekezdésében meghatározott feladatok ellátása. Gondoskodik a helyi önkormányzat és 
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a helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, 

gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok 

ellátásáról: 

 Államháztartási szakágazati besorolása: 

Helyi Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége: 

841105” 

 

7.  Az alapító okirat 12. pontja helyébe a következő szövegrész kerül: 

„Szakfeladat rend szerinti besorolása: 

 

Szakfeladat 

száma  

 

Megnevezés 

3812011 

 

Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése szállítása, 

átrakása 

5629201 Egyéb vendéglátás, konyha működtetése 

6800021 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

7110001 Építészmérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 

8411121 Önkormányzati jogalkotás 

8411141 Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 

8411151 Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 

8411161 Országos és helyi kisebbségi képviselőválasztáshoz kapcsolódó 

tevékenységek 

8411171 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenység 

8411181 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 

8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási 

tevékenysége 

8411331 Adó, illetékek kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 

8411691 
Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő tevékenység 

8411731 Statisztikai tevékenység 

8414031 Város- és községgazdálkodás 

8821111 Rendszeres szociális segély 

8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 

8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 

8821181 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 

8821191 Óvodáztatási támogatás 

8822011 Adósságkezelési támogatás 

9400001 Közösségi társadalmi tevékenységek 

 

8. Az alapító okirat 13. pontja helyébe a következő szövegrész kerül: 

„ Telephelyei: 

Helyrajzi szám Címe Neve 

2245/1 5630 Békés, Petőfi u. 2. Polgármesteri Hivatal 

2246 5630 Békés, Petőfi u. 4. Polgármesteri Hivatal 

2245/2 5630 Békés, Piactér 3. Polgármesteri Hivatal 

2288/38 5630 Békés, Piactér 24. Békési Piac 

0329/3 Krisztina zug Gyepmesteri telep 
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0329/2 Krisztina zug Dögtér 

 

9. Az alapító okiratot módosító okirat a törzskönyvi bejegyzéssel, legkorábban 2013. január 

1-jén lép hatályba.  

Békés, 2012. december 20. 

 

                    Tárnok Lászlóné                                                   Izsó Gábor 

                            jegyző                                                           polgármester 

 

Záradék 

 

Az alapító okiratot módosító okiratot Békés Város Képviselő-testülete a 411/2012. (XII.20.) 

sz. határozatával fogadta el. 

 

III. A Polgármesteri Hivatal módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az 

alábbiak szerint fogadja el: 

 

Békés Város Polgármesteri Hivatala 

alapító okirata 

 
Békés Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-a 

(5) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtására kiadott 368/011. (XII.31.9 kormányrendelet 5. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt 

tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adja ki  

 

1. Megnevezése:  

Békési Polgármesteri Hivatal 

2. Székhelye:      

5630 Békés, Petőfi u. 2. 

3. Törzsszáma: 343006 

4. Illetékessége, működési köre:  

Illetékességi területe: Békés város közigazgatási területe, az építésügyi hatósági 

feladatok tekintetében: Békési járás közigazgatási területe. 

 

5. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerve, székhelye: 

 Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 5630 Békés, Petőfi u. 2. 

 Belső ellenőrzési feladatait megbízás alapján a Békési Kistérségi Társulás látja el. 

 

6. Jogállása: Jogi személy 

7.  Gazdálkodási besorolása:   önállóan működő és gazdálkodó költségvetési

      szerv 

Számlavezető pénzintézet: ERSTE BANK HUNGARY NYRT.  

     1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 

Fizetési számlaszáma:   11600006-00000000-52888818  

Adó nyilvántartási száma:  15343006-2-04 

KSH szám:    15343006-8411-325-04 
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Törzsszám:    343006 

 

8. Létesítő határozat száma: 

161/2000. (V.12.) KT határozat 

 

9. Vezetőjének megbízási rendje:  

A jegyző kinevezése az Mhötv. 82. §-a, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 

2011. évi CXCIX törvény rendelkezéseinek megfelelően történik. A település 

polgármestere - pályázat alapján határozott időre - nevezi ki a jegyzőt.” 

10. A foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 

 A foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 

Közszolgálati jogviszony, munkaviszony (munka törvénykönyve szerinti) 

11. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) 

bekezdésében meghatározott feladatok ellátása. Gondoskodik a helyi önkormányzat és a helyi 

nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, 

ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról: 

 

 Államháztartási szakágazati besorolása: 

Helyi Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége: 841105. 

 

 Szakfeladat rend szerinti besorolása: 

 

Szakfeladat 

száma  

 

Megnevezés 

3812011 

 

Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése szállítása, 

átrakása 

5629201 Egyéb vendéglátás, konyha működtetése 

6800021 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

7110001 Építészmérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 

8411121 Önkormányzati jogalkotás 

8411141 Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 

8411151 Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 

8411161 Országos és helyi kisebbségi képviselőválasztáshoz kapcsolódó 

tevékenységek 

8411171 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenység 

8411181 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 

8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási 

tevékenysége 

8411331 Adó, illetékek kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 

8411691 
Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő tevékenység 

8411731 Statisztikai tevékenység 

8414031 Város- és községgazdálkodás 

8821111 Rendszeres szociális segély 

8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 

8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 

8821181 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 

8821191 Óvodáztatási támogatás 
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8822011 Adósságkezelési támogatás 

9400001 Közösségi társadalmi tevékenységek 

 

 

 13. Telephelyei: 

Helyrajzi szám Címe Neve 

2245/1 5630 Békés, Petőfi u. 2. Polgármesteri Hivatal 

2246 5630 Békés, Petőfi u. 4. Polgármesteri Hivatal 

2245/2 5630 Békés, Piactér 3. Polgármesteri Hivatal 

2288/38 5630 Békés, Piactér 24. Békési Piac 

0329/3 Krisztina zug Gyepmesteri telep 

0329/2 Krisztina zug Dögtér 

 

14. Az alapító okirat a törzskönyvi bejegyzéssel, legkorábban 2013. január 1-jén lép hatályba.  

 

Békés, 2012. december 20. 

 

 

          Tárnok Lászlóné                                                   Izsó Gábor 

                            jegyző                                                           polgármester 

 

 

Záradék 

 

Az egységes szerkezetű alapító okiratot Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 20-i 

ülésén a 411/2012. (XII.20.) sz. határozatával fogadta el. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

412/2012. (XII. 20.) határozata:  

 

Békés város Képviselő-testülete a jogszabályban előírt 

gyermekélelmezési feladatok és a közoktatási intézmények 

üzemeltetése miatt az Önkormányzat létszámkeretét a 

Kistérségi Iskolából átkerülő technikai létszám miatt  30 

fővel, a Tisza Kálmán Közoktatási Intézményből átkerülő 

technikai létszám miatt 3 fővel emeli meg 2013. január 1-

től. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztett rendelet-tervezetet.  

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi  r e n d e l e t e t   alkotja:   

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

41/2012. (………...) önkormányzati rendelete:  

 

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 

szóló 13/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 

módosításáról  

 

A rendelet teljes szövege ezen jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Bejelenti, hogy a képviselő-testület 409/2012. (XII. 20.) 

határozatával elrendelt  z á r t   ü l é s   tartására kerül sor. Megkéri a hallgatóságot az 

ülésterem elhagyására.  

 

A zárt ülésről az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően külön jegyzőkönyv készült.  

 

Mivel nyílt ülésen tárgyalandó több napirendi pont nincs, a képviselő-testület rendkívüli nyílt 

ülését bezárja.  

 

 

K. m. f.  

 

 

 

 

  Izsó Gábor        Tárnok Lászlóné 

 polgármester                 jegyző  


